
Перелік окремого майна, що підлягає приватизації в 2019 році  

 

Назва об’єкта, код за 

ЄДРПОУ  
Адреса об’єкта 

Назва балансоутримувача 

або зберігача, код за 

ЄДРПОУ  

Орган управління  

Наказ Фонду, яким об'єкт включено до 

переліку об'єктів, що підлягають 

приватизації (назва, дата, номер) 

1 2 3 4 5 

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області  

Одноповерхова 

адміністративна будівля АТЦ 

площею 63,2 кв. м  

Вінницька обл.,  

Козятинський р-н,  

с. Широка Гребля,  

вул. Заводська, 4а  

ТзОВ «Юзефо-

Миколаївська АПК»,  

код за ЄДРПОУ 31187853 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівля прохідної  літ. А 

загальною площею  

114,1 кв. м. 

м. Вінниця,  

вул. Гонти, 30 

ПрАТ «Будмаш», 

 код за ЄДРПОУ 1267863 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівля лазні з прибудованою 

котельнею загальною 

площею 261,3 кв. м, що не 

увійшла до статутного 

капіталу ВАТ 

«Красносільський цукровий 

завод»  

Вінницька обл.,  

Бершадський р-н,  

с. Красносілка,  

вул. Заводська, 10А  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівля лазня площею 47,91 

кв. м, що не увійшла до 

статутного капіталу ВСАТ 

«Комсомольське», код 

ЄДРПОУ 5527692 

Вінницька обл.,  

Козятинський р-н,  

с. Садове,  

вул. Бригадна, 7 

ТОВ «Агромир і Ко»,  

код за ЄДРПОУ 5527692 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Приміщення їдальні 

загальною площею  

391,4 кв. м в будівлі 

торгового комплексу  

літ. А, у т. ч. приміщення: на І 

поверсі з № 14 по № 33 

площею 379,3 кв. м; підвал № 

1 площею 12,1 кв. м, вхідний 

майданчик а, що не увійшли 

до статутного капіталу  ВАТ 

«Ободівський цукровий 

завод»,  

код за ЄДРПОУ 00371742 

Вінницька обл., 

Тростянецький р-н,  

с. Нова Ободівка,  

вул. Призаводська, 24д 

Новоободівська сільська 

рада,  

код за ЄДРПОУ 4331099 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Приміщення побуткомбінату 

загальною площею  

261,4 кв. м в будівлі 

торгового комплексу літ. А, у 

т. ч . приміщення: на І поверсі 

Вінницька обл., 

Тростянецький р-н,  

с. Нова Ободівка,  

вул. Призаводська, 24д 

Новоободівська сільська 

рада,  

код за ЄДРПОУ 4331099 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 



з № 34 по № 39 площею 139,4 

кв. м; на ІІ поверсі з № 40 по 

№ 52 площею 122,0 кв. м, 

вхідні майданчики а2, а4, 

сходи а3, що не увійшли до 

статутного капіталу  

ВАТ «Ободівський цукровий 

завод»,  

код за ЄДРПОУ 00371742 

Будівля лазні загальною 

площею 138,9 кв. м, що не 

увійшла до статутного 

капіталу  

САТ «Уладіввське»,  

код за ЄДРПОУ 00385649 

Вінницька обл.,  

Літинський р-н,  

с. Журавне,  

вул. В. Василевської, 44 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівля лазні загальною 

площею 149,6 кв. м, яка під 

час приватизації не увійшла 

до статутного капіталу КСП 

«Красне», код за ЄДРПОУ 

495154 

Вінницька обл.  

Вінницький р-н,  

с. Махнівка,  

вул. Фестивальна, 29 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлові будівлі: корівник 

літ. «Е», загальною площею  

949,8 кв. м; вагова  

літ. «І» загальною площею 

18,7 кв. м; вбиральня літ. «О» 

загальною площею  

6,8 кв. м; склад-комора літ. 

«Р», «Р1», «Р2», «Р3» 

загальною площею 436,1 кв. 

м, які не увійшли до 

статутного капіталу  

СВАТ «Колибабинське», код 

за ЄДРПОУ 118397 

Вінницька обл., 

Хмільницький р-н,  

с. Колибабинці,  

вул. Колгоспна, 1а  

АПНВП «Візит»,  

код за ЄДРПОУ 02129063 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлове вбудоване 

приміщення № 58 площею 

25,3 кв. м на 1 поверсі 

двоповерхової 

адміністративної будівлі, що 

не увійшло до статутного 

капіталу ЗАТ Вінницький 

кущовий інформаційно-

обчислювальний центр, код 

за ЄДРПОУ 5521867 

м. Вінниця,  

вул. Хмельницьке шосе, 

23 

відсутній   

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 « Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Регіональне відділення Фонду по Волинській області  



Група інвентарних об’єктів у 

складі:  

- насосна станція І підйому 

/літер А-1/ загальною площею  

166,7 кв. м;  

- водопровід технічної води;  

- водоприймальна споруда 

/літер Б-1/ загальною площею  

68,0 кв. м,       

 - під’їзна дорога до станції І 

підйому; 

 - кран мостовий ручний 

загального призначення;                         

- конденсаторна установка  

Волинська обл.,  

м. Луцьк,  

вул. Гнідавська  

(вул. Марцинкевича), 5б  

ПрАТ  «СКФ Україна»,  

код за ЄДРПОУ 05745160 

Регіональне відділення 

Фонду по Волинській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Група інвентарних об’єктів у 

складі: 

- будівля станції  

ІІ підйому /літер А-2/, 

загальною площею 3654,3 кв. 

м;  

- резервуар для І технічної 

води /літер Б/, загальною 

площею  

408,3 кв. м;  

- резервуар для ІІ технічної 

води /літер В/, загальною 

площею  

408,3 кв. м;  

- щит управління;  

- щит управління;  

- щит управління;  

- щит управління 5ЩСУ; - 

пункт розподільчий  

ПР-24-7211;  

- пункт розподільчий  

ПР-24-7203;  

- пункт розподільчий  

ПР-24-7205;  

- пункт розподільчий  

ПР-24-7208;  

- пункт розподільчий  

ПР-24 д 7215 21 УЗ;  

- насос КВ-18;  

- насос КВ-18;  

- насос 2 20/30;  

- насос 2 20/30;  

 

 

 

Волинська обл.,  

м. Луцьк,  

вул. Мамсурова, 5б  

 

 

 

ПрАТ  «СКФ Україна»,  

код за ЄДРПОУ 05745160 

 

 

 

Регіональне відділення 

Фонду по Волинській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають прива тизації в 2019 

році» 



- вторинний прилад  

2-054;  

- вторинний прилад  

2-054;  

 - вторинний прилад  

2-054;  

- конденсаторна установка;  

 - конденсаторна установка  

Група інвентарних об’єктів: 

- цех хвойно-лікувального 

екстракту (літер. Г-1) 

загальною площею 139,4 кв. 

м;  

- цех деревообробний (літер 

Д-1) загальною площею 101,6 

кв. м;  

- цех очистки скипидару 

(літер Б-1) площею  

172,1 кв. м; 

- склад готової продукції 

(літер А-1) загальною 

площею 110,5 кв. м;  

- побутове приміщення  (літер 

В-2) загальною площею 169,6 

кв. м;   

- конюшня (літер Ж-1) 

загальною площею  

34,2 кв. м  

Волинська обл., 

м. Ківерці,  

вул. Міцкевича, 32 

Державне підприємство 

«Ківерцівське лісове 

господарство», 

код за ЄДРПОУ 00991551 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будинок трансформаторної 

підстанції /літер Ц-1/ 

загальною площею  

35,6 кв. м  

Волинська обл.,  

м. Луцьк,  

вул. Боженка, 34 

ПрАТ  «СКФ Україна»,  

код за ЄДРПОУ 05745160 

Регіональне відділення 

Фонду по Волинській 

області 

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 «Про 

внесення змін до наказу Фонду державного 

майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області  

Будівля їдальні № 1 

 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг 

ПАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат»,  

код  за ЄДРПОУ 00191000 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівля їдальні № 18 

 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, 

вул. Переяслівська  

ПАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 00191000 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля (будинок 

котельної)  

Дніпропетровська обл.,  

м. Павлоград, 

ПРАТ Завод 

«Павлоградхіммаш», 

Регіональне 

відділення по 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 



літ. 59 загальною площею  

920,4 кв. м та труба димова 

літ. 58 

вул. Харківська, 15 

 

код за ЄДРПОУ 00217417 Дніпропетровській 

області 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля загальною 

площею  

484,3 кв. м 

Дніпропетровська обл.,  

м. Синельникове,  

вул. Виконкомівська, 179 

Управління соціального 

захисту населення 

Синельниківської районної 

державної адм іністрації,  

код за ЄДРПОУ 25001414 

Синельниківська 

районна державна 

адміністрація  

 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Група інвентарних об’єктів у 

складі: 

резервуар для води  

з фільтром № 1;  контрольно-

розподільчий пункт РПЗО 10 

кВт; резервуар для води  

з фільтром № 2, водопровідна 

насосна станція  

Дніпропетровська обл.,  

Петріківський район,  

с. Єлизаветівка, 

вул. Індустріальна, 5 

ТОВ «Хлібзавод № 3»,  

код за ЄДРПОУ 34984708 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлові приміщення  

м. Дніпро,               

пр. Сергія Нігояна  

(пр. Калініна), 67 

ПрАТ «Дніпровський 

металургійний  завод»,  

код за ЄДРПОУ 05393056 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлові будівлі у складі: 

нежитлова будівля літ. А-1 

загальною площею 374,8 кв. 

м, нежитлова будівля літ. Б-1 

загальною площею  

28,4 кв. м, сарай                    

літ. В, навіси літ. Е, Д, 

огорожа № 1-4, 6, споруда № 

5, мостіння  

№ 1, які під час приватизації 

не увійшли до статутного 

капіталу ВАТ 

«Дніпроважмаш» 

м. Дніпро,                           

вул. Діамантна, 8 

Міський центр соціальної 

допомоги,  

код за ЄДРПОУ 25542943 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля (добудова 

будівлі насосної станції 

ТСЦ), 

інв. № 01000228 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, 

вул. Двінська, 39, 

приміщення 1 

ПрАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00190977 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля (добудова 

будівлі складу ТВГС), інв. № 

01000236 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, 

вул. Двінська, 39, 

приміщення 2 

ПрАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00190977 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля (будівля 

холодильної камери 

контейнерного типу),  

інв. № 01003261 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, 

вул. Двінська, 111 

ПрАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00190977 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 



Нежитлова будівля (будівля 

для зберігання техніки і 

інвентаря підсобного 

господарства), 

інв. № 01003262 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, 

вул. Двінська, 111 

ПрАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00190977 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля (будівля 

управління БМУ), інв. № 

01002836 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, 

вул. Двінська, 65А  

ПрАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат», 

код за  ЄДРПОУ 00190977 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля (бокси по 

ремонту автомобілів),  

інв. № 01002837 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, 

вул. Двінська, 65А  

ПрАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00190977 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля (склад зі 

службовими приміщеннями 

при деревообробному цеху),  

інв. № 01002838 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, 

вул. Двінська, 65А  

ПрАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00190977 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля 

(столярний цех), 

інв. № 01002839 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, 

вул. Двінська, 65А  

ПрАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00190977 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля 

(контрольний пункт (будівля 

відділу  

МТЗ БМУ)), 

інв. № 01002840 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, 

вул. Двінська, 65А  

ПрАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00190977 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля (будівля 

АБК), 

інв. № 01002841 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, 

вул. Двінська, 65А  

ПрАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00190977 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля 

(приміщення для зберігання 

кисневих балонів), 

інв. № 01002611 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, 

вул. Лавочкіна, 32а  

ПрАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00190977 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Гараж для стоянки машин  

інв. № 01002609 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, 

вул. Лавочкіна, 32б  

ПрАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00190977 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля літ. А 

загальною площею  

1086,0 кв. м; замощення І, 

огорожа № 1-2 

Дніпропетровська обл.,  

м. Жовті Води, 

вул. Хмельницького, 13 

ДП «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 14309787 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля швейної 

дільниці загальною площею  

Дніпропетровська обл.,  

м. Жовті Води, 

ДП «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат»,  

Міністерство 

енергетики та 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 



1954,9 кв. м  вул. Богуна І., 4 код за ЄДРПОУ 14309787 вугільної 

промисловості 

України  

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Комплекс нежитлових 

будівель у складі: нежитлова 

будівля літ. А загальною 

площею 4088,3 кв. м; тамбур 

літ. а загальною площею  

19,0 кв. м; ганок літ. а1; навіс 

літ. а2; трансформатор літ. В; 

огорожа № 1; огорожа  

№ 2; хвіртка № 3; ворота  

№  4; вимощення І     

 

 

Дніпропетровська обл.,  

м. Жовті Води, 

вул. Гагар іна, 2  

 

 

ДП «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 14309787 

 

 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля літ. А 

загальною площею  

959,7 кв. м; естакада            

літ. а; естакада літ. а1 

Дніпропетровська обл.,  

м. Жовті Води, 

вул. Промислова, 9 

ДП «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 14309787 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля літ. А 

загальною площею  

279,3 кв. м; вимощення І; 

огорожа № 1; ворота  

№ 2, 3 

Дніпропетровська обл.,  

м. Жовті Води, 

вул. Вільхівська, 2Б 

ДП «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 14309787 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Парники  

загальною площею  

203,8 кв. м 

м. Дніпро, 

пров. Ялицевий, 7-Б 

ДП «Виробниче об’єднання 

Південний машинобудівний 

завод імені О. М. Макарова», 

код за ЄДРПОУ 14308368 

 

Державне космічне 

агентство України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Теплиця  

загальною площею  

534,3 кв. м
 
 

м. Дніпро, 

пров. Ялицевий, 7-Б 

ДП «Виробниче об’єднання 

Південний машинобудівний 

завод імені О. М. Макарова», 

код за ЄДРПОУ 14308368 

Державне космічне 

агентство України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Господарський корпус 

загальною площею  

262,9 кв. м 

м. Дніпро, 

пров. Ялицевий, 7-Б 

ДП «Виробниче об’єднання 

Південний машинобудівний 

завод імені О. М. Макарова», 

код ЄДРПОУ 14308368 

Державне космічне 

агентство України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Гараж (інв. № 42658) 

загальною площею  

1542,0 кв. м  

Дніпропетровська обл.,  

м. Павлоград, 

вул. Корольова Сергія, 

10б  

ДП «Виробниче об’єднання 

Південний машинобудівний 

завод імені О. М. Макарова» 

Павлоградський механічний 

завод, код за ЄДРПОУ 

14310170 

Державне космічне 

агентство України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Червоний куток 

(інв. № 31559) 

загальною площею  

Дніпропетровська обл.,  

м. Павлоград, 

вул. Корольова Сергія, 

ДП «Виробниче об’єднання 

Південний машинобудівний 

завод імені О. М. Макарова», 

Державне космічне 

агентство України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 



32,4 кв. м  10б  Павлоградський механічний 

завод, код за ЄДРПОУ 

14310170 

році» 

Механічна майстерня 

(інв. № 42655) 

загальною площею  

44,0 кв. м  

 

Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, 

вул. Корольова Сергія, 

10б  

ДП «Виробниче об’єднання 

Південний машинобудівний 

завод імені О.М. Макарова» 

Павлоградський механічний 

завод, код за ЄДРПОУ 

14310170 

Державне космічне 

агентство України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Склад ВР загальною площею 

202,4 кв. м 

Дніпропетровська обл.,  

м. Павлоград, 

вул. Корольова Сергія, 

10б  

ДП «Виробниче об’єднання 

Південний машинобудівний 

завод імені О. М. Макарова» 

Павлоградський механічний 

завод, код за ЄДРПОУ 

14310170 

Державне космічне 

агентство України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Гараж на 2 бокси  

загальною площею  

85,6 кв. м  

Дніпропетровська обл.,  

Межівський район,  

смт Межова, 

вул. ім. Грушевського, 7а  

Управління Державної 

казначейської служби 

України у Межівському 

районі Дніпропетровської 

області, код за ЄДРПОУ 

37909010 

Державна 

казначейська служба 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Службове приміщення  

загальною площею  

634,4 кв. м 

Дніпропетровська обл.,  

Широківський район, 

смт Широке,                       

вул. Соборна, 119 

Управління Державної 

казначейської служби 

України у Широківському 

районі Дніпропетровської 

області, код за ЄДРПОУ 

36729624 

Державна 

казначейська служба 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Гараж 

загальною площею  

40,6 кв. м  

Дніпропетровська обл.,  

Широківський район, 

смт Широке,                       

вул. Соборна, 119а  

Управління Державної 

казначейської служби 

України у Широківському 

районі Дніпропетровської 

області, код за ЄДРПОУ 

36729624 

Державна 

казначейська служба 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Гараж 

загальною площею  

28,0 кв. м  

Дніпропетровська обл.,  

Широківський район, 

смт. Широке,                       

вул. Соборна, 119а  

Управління Державної 

казначейської служби 

України у Широківському 

районі Дніпропетровської 

області, код за ЄДРПОУ 

36729624 

Державна 

казначейська служба 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Сарай  

загальною площею  

26,1 кв. м
 
 

Дніпропетровська обл.,  

Широківський район, 

смт. Широке,                       

вул. Соборна, 119 

Управління Державної 

казначейської служби 

України у Широківському 

районі Дніпропетровської 

області, код за ЄДРПОУ 

36729624 

Державна 

казначейська служба 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів  малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 



Господарська будівля літ. Б 

площею 65,2 кв. м та гараж 

літ. В площею  

28,8 кв. м  

Дніпропетровська обл., 

Солонянський район,  

смт Солоне,  

вул. Гагар іна, 22 

Управління державної 

казначейської служби 

України у Солонянському 

районі Дніпропетровської 

області, код за ЄДРПОУ 

37916143 

Державна 

казначейська служба 

України  

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 «Про 

внесення змін до наказу Фонду державного 

майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Група інвентарних об’єктів: 

будинки дерев’яні (мобільні) 

в кількості двох одиниць, інв. 

№№ 60056, 60060; столи 

більярдні в кількості двох 

одиниць, інв. №№ 67111, 

67067; килими в кількості 

двох одиниць, інв. №№ 

40612, 940610; підсилювач 

«Трембіта», інв.  

№ 70356; кондиціонер 

побутовий БК-1500 (МСЧ), 

інв. № 913821; верстак 

рейсмусовий, інв. № 42501; 

верстак фуговальний , інв.  

№ 42504; верстак стрічковий, 

інв.  

№ 42505; верстак сверлильно-

пазовий, інв. № 42630;  

верстак фрезерний, інв. № 

42636; верстак торцовочний, 

інв. № 42677; кран підвісний, 

інв. № 45738 

Дніпропетровська обл.,  

м. Новомосковськ,  

вул. Сучкова, 115 

АТ «Інтерпайп 

Новомосковський трубний 

завод», код за ЄДРПОУ 

05393139 

Регіональне відділення 

Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 «Про 

внесення змін до наказу Фонду державного 

майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизац ії в 2019 

році» 

Регіональне відділення Фонду по Житомирській області 

Будівлі колишньої 

артсвердловини  

Житомирська обл.,  

м. Малин,  

вул. Українських 

Повстанців, 40 

ДП «ПМК - 158»  

ВАТ «Житомирводбуд», код 

за ЄДРПОУ 01036833 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Житомирській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівля колишнього 

газорегуляторного пункту 

м. Житомир, 

 вул. Вільський шлях, 14 

ТОВ «Чинар»,  

код за ЄДРПОУ 13581814 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Житомирській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Приміщення їдальні 

Житомирська обл.,  

м. Баранівка,  

вул. Звягельська, 118 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Житомирській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Приміщення магазину  

Житомирська обл.,  

м. Баранівка,  

вул. Звягельська, 118 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Житомирській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 



році» 

Будівля котельні 
м. Житомир,  

вул. Під’їздна, 22 

ПрАТ «Житомирський 

консервний завод»,  

код за ЄДРПОУ 05528125 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Житомирській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Вбиральня  
м. Житомир,  

вул. Під’їздна, 22 

ПрАТ «Житомирський 

консервний завод», 

код за ЄДРПОУ 05528125 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Житомирській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Лінія по виробництву блоків 

стін підвалів  

 

м. Житомир,  

вул. Фастівська, 11а  

ПрАТ «Фірма 

«Житомирінвест», 

код за ЄДРПОУ 01272640 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Житомирській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Заглиблений склад 

Житомирська обл.,  

м. Бердичів,  

вул. Мучна, 2 

ТОВ 

«Бердичівзернопродукт», 

код за ЄДРПОУ 33767410 - 

зберігач 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Житомирській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля 

колишньої їдальні 

Житомирська обл., 

Олевський р-н,  

смт Новоозерянка,  

вул. Заводська, 1 

ВАТ «Озерянський комбінат 

залізобетонних і 

гідротехнічних 

конструкцій», 

 код за ЄДРПОУ 1033444 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Житомирській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлові приміщення 

магазину та складу  

Житомирська обл., 

Попільнянський р -н, 

селище Корнинське,  

вул. Слави, 1 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Житомирській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівлі теплиці 

Житомирська обл.,  

м. Новоград-Волинський, 

вул. Ушакова, 44 

Новоград-Волинська 

районна державна 

адміністрація Житомирської 

області, код за ЄДРПОУ 

04053654 

Новоград-Волинська 

районна державна 

адміністрація 

Житомирської області 

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 «Про 

внесення змін до наказу Фонду державного 

майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівля навісу  

Житомирська обл.,  

м. Новоград-Волинський, 

вул. Відродження, 6а  

Новоград-Волинська 

районна державна 

адміністрація Житомирської 

області, код за ЄДРПОУ 

04053654 

Новоград-Волинська 

районна державна 

адміністрація 

Житомирської області 

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 «Про 

внесення змін до наказу Фонду державного 

майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області  

Будівля інституту  

літ. А-3, площею  

2457,9 кв. м  

Запорізька область,  

м. Запоріжжя,  

вул. Вишневського, 4 

ДП НЕК «Укренерго»,  

код за ЄДРПОУ 00100227 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 



Приміщення V, літ. А-2, 

площею 159,7 кв. м 

Запорізька область,  

м. Запоріжжя,  

вул. Кияшка, 4 

ДП НЕК «Укренерго»,  

код за ЄДРПОУ 00100227 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Гараж літ. Б, площею 38,1 кв. 

м 

Запорізька обл., 

Оріхівський р-н,  

м. Оріхів,  

вул. Шевченка, 15а  

Головне управління 

статистики у Запорізькій 

області,  

код за ЄДРПОУ 02360576 

Державна служба 

статистики України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Гараж літ. Б-1, площею 16,1 

кв. м  

Запорізька обл.,  

м. Мелітополь,  

вул. Бейбулатова, 11 

Головне управління 

статистики у Запорізькій 

області,  

код за ЄДРПОУ 02360576 

Державна служба 

статистики України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

1 бокс гаража, площею 15,5 

кв. м, з оглядовою ямою 

Запорізька обл., 

Пологівський р-н,  

м. Пологи,  

вул. Єдності, 24 

Головне управління 

статистики у Запорізькій 

області,  

код за ЄДРПОУ 02360576 

Державна служба 

статистики України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Гараж літ. «Б» на два бокси 

площею 95,0 кв. м, з 

оглядовими ямами 

Запорізька обл., 

Пологівський р-н,  

м. Пологи, 
вул. Єдності, 24 

Пологівська районна 

державна адміністрація 

Запорізької області,  

код за ЄДРПОУ 02126354 

Пологівська районна 

державна 

адміністрація 

Запорізької області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівля клубу,  

інв. № 10001 літ. А, площею 

164,4 кв. м 

Запорізька обл., 

Вільнянський р-н,  

с. Петро-Свистунове, 

вул. Зачиняєва, 25 

ТОВ «Агрофірма 

«Жовтневий»,  

код за ЄДРПОУ 00849103 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Запорізькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівля клубу літ. А,  

інв. № 10002, площею 246,3 

кв. м  

Запорізька обл., 

Вільнянський р-н,  

с. Дніпровка,  

вул. Паторжинського, 

76 

ТОВ «Агрофірма 

«Жовтневий»,  

код за ЄДРПОУ 00849103 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Запорізькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нерухоме майно у складі: 

склад цементу літ. Л площею  

187,8 кв. м;  

навіс літ. Л¹  

Запорізька обл.,  

м. Запоріжжя,  

вул. Південне шосе, 77а  

ТОВ « МК - ПРОФІ»,  

код за ЄДРПОУ 32340982 

(орендар) 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Запорізькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нерухоме майно у складі: 

склад літ. А, площею 513,2 

кв. м; склад літ. Б, площею 

143,6 кв. м; склад літ. В, 

площею 391,8 кв. м;  

замощення І; навіс літ. Е;  

вбиральня літ. Л  

Запорізька обл.,  

м. Запоріжжя,  

вул. Північне шосе, 45 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Запорізькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нерухоме майно у складі: 

будівля виробнича літ. А, 

площею 827,5 кв. м; будівля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 



мийки літ. Б, площею 39,0 кв. 

м; будівля майстерні літ. З, 

площею 74,9 кв. м; будівля 

складу літ. П, площею 12,0 

кв. м; будівля складу літ. Р, 

площею 15,4 кв. м; будівля 

складу літ. С, площею 18,7 

кв. м; будівля майстерні літ. 

М, площею 12,5 кв. м; 

будівля гаражу літ. О, 

площею 52,8 кв. м; будівля 

гаражу літ. У, площею 45,2 

кв. м;  

навіс літ. Ш; ворота  

№ 1,3,6,7,8,9; замощення I;  

майданчик під обладнання, 2; 

оглядова яма, 4; вапнякова 

яма, 5;  

паркан, 11; будівля складу 

літ. Н, Т, Ч, Ю, Я  

Запорізька обл.,  

м. Запоріжжя,  

вул. Космодем’янської 

Зої, 4 

відсутній  Регіональне 

відділення Фонду по 

Запорізькій області 

році» 

Майно цеху напільного 

обладнання, у складі: літ. А 

(а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7, а8), 

Б, В, В1, Г; літ. Ю, Ю1, Ю2; 

літ. ІІ; літ. И; літ. К; літ. Д; 

літ. ІІІ; літ. У, У'; літ. Ф, 

літ. Ф1; літ. Т; літ. Н, О, П; 

літ. С, С1; літ. Р, Р1; літ. Ж, З; 

літ. Я; літ. Е; літ. Х; літ. VІ, 

VІІ; літ. Л; літ. І; фільтр-

колона, літ. ІV; ф ільтр-

колона, літ. ІV; блок очистки 

стічних вод з 

накопичувальним 

відстійником, літ. ІV; 

пристрій очистки 

промислових стічних вод, 

літ. ІV; літ. И1, И2, И3; літ. V;  

кабельна лінія 10 кВт 

0,38/0,22; водопроводні 

мережі;  

літ. IX; міжцехові теплові 

мережі; наружні мережі 

водопроводу повторного 

використання на 

проммайданчику; літ. М; 

 

 

Запорізька область, 

смт Веселе,  

вул. Робоча, 6 

 

 

ПрАТ «Світлофор»,  

код за ЄДРПОУ 00656551 

 

 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській 

області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 



підстанція трансформаторна 

комплексна; літ. VІІІ; 

повітряно-кабельна ЛЕП 

10 кВт; літ. Ч; літ. Ш; літ. Щ 

Прибудоване нежитлове 

приміщення площею  

61,4 кв. м  

Запорізька обл., 

Пологівський р-н, 

м. Пологи, 

вул. Єдності, 24 

Головне управління 

статистики у Запорізькій 

області, код за ЄДРПОУ 

02360576 

Державна служба 

статистики України  

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 «Про 

внесення змін до наказу Фонду державного 

майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Регіональне відділення Фонду по Івано-Ф ранківській області  

Окреме майно у складі: 

будинок пасічника площею 

21,3 кв. м, сарай площею 27,3 

кв. м, колодязь  

Івано-Франківська обл., 

Коломийський р-н, 

с. Лісна Слобідка,  

вул. Лісова 12А 

Державне підприємство 

«Коломийське лісове 

господарство», код за 

ЄДРПОУ 22190768 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України  

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 «Про 

внесення змін до наказу Фонду державного 

майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Регіональне відділення Фонду по Кіровоградській області 

Нежитлова будівля, а саме: 

будівля їдальні, Ааа1а2а3г, 

загальна площа 240,3 кв. м; 

тротуар, вимощення, І; ІІ; ІІІ;  

огорожа, №1 

Кіровоградська обл., 

Маловисківський р-н,  

с. Березівка,  

вул. Шевченка, 6а  

ДП «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат», 

код за ЄДРПОУ 14309787 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля, а саме: 

будівля пральні, АА´А´´гг1; 

г2; г3, загальна площа  

519,5 кв. м; вимощення, 

тротуар, І, ІІ 

Кіровоградська обл., 

Маловисківський р-н,  

смт Смоліне,  

вул. Транспортна, 9 

ДП «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат», 

код за ЄДРПОУ 14309787 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Забійний цех з ковбасним 

відділенням  

Кіровоградська обл., 

Маловисківський р-н,  

смт Смоліне,  

вул. Автобазівська, 4 

ДП «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат», 

код за ЄДРПОУ 14309787 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Комплекс будівель  

Кіровоградська обл., 

Маловисківський р-н,  

смт Смоліне,  

вул. Автобазівська, 6 

ДП «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат», 

код за ЄДРПОУ 14309787 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Виробнича база у складі: ½ 

частини адмінпримі-щення 

літ. «А» площею 225,3 кв. м, 

гараж літ. «Г» загальною 

площею  

111,0 кв. м 

Кіровоградська обл., 

Новоукраїнський р-н,  

м. Новоукраїнка,  

вул. Курчатова, 40а  

ДП «НЕК «Укренерго»,  

код за ЄДРПОУ 00100227 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 



Нежитлове приміщення 

(ШМБ) 

Кіровоградська обл., 

Новгородківський р -н,  

с. Інгуло-Кам’янка,  

вул. Шевченка, 27 

 

Кропивницьке міжрайонне 

управління водного 

господарства,  

код за ЄДРПОУ 01039563 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Комплекс нежитлових 

приміщень  

Кіровоградська обл., 

Олександрівський р-н, 

смт Олександрівка,  

вул. Незалежності 

України (Леніна), 2а  

 

Головне управління 

статистики у 

Кіровоградській області,  

код за ЄДРПОУ 02360926 

Державна служба 

статистики України  

 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Комплекс будівель  

Кіровоградська обл., 

Новомиргородський р-н, 

м. Новомиргород,  

вул. Соборності 

(Леніна), 302 

Головне управління 

статистики у 

Кіровоградській області,  

код за ЄДРПОУ 02360926 

Державна служба 

статистики України  

 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Регіональне відділення Фонду по Луганській області  

Водопод’ємна установка ВУ-

10-304 

Луганська область,  

смт Новоайдар,  

вул. Великий шлях 

ПАТ «Новоайдарська 

птахофабрика», 

 код за ЄДРПОУ 00851488 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Луганській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Павільйон  

Луганська область,  

смт Новоайдар,  

вул. Великий шлях 

ПАТ «Новоайдарська 

птахофабрика», 

 код за ЄДРПОУ 00851488 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Луганській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля червоного 

кутка  

Луганська обл.,  

м. Сєвєродонецьк,  

вул. Силікатна, 10-ф  

КП «Сєвєродонецький 

комбінат будівельних 

матеріалів та конструкцій», 

код за ЄДРПОУ 01235811 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Луганській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Регіональне відділення Фонду по Львівській області 

Гараж, Г-1, площею  

17,0 кв. м  

Львівська обл., 

м. Дрогобич, 

вул. 22 Січня, 40 

Головне управління 

статистики у Львівській 

області, 

код за ЄДРПОУ 02361400 

Державна служба 

статистики України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Група інвентарних об’єктів у 

складі: будівля 

електропідстанції площею 

211,3 кв. м з обладнанням 

(передавальними 

пристроями), залізнична колія  

Львівська обл.,  

м. Дрогобич,  

вул. Гайдамацька, 22 

ПАТ «Дрогобицький завод 

автомобільних кранів»,  

 код за ЄДРПОУ 00240158 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській області 

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 Про внесення 

змін до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Група інвентарних об’єктів у 

складі: внутр ішньоквартальні 

мережі, внутр ішня телефонна 

мережа 

Львівська обл.,  

м. Дрогобич,  

вул. Гайдамацька, 22 

ПАТ «Дрогобицький завод 

автомобільних кранів»,  

 код за ЄДРПОУ 00240158 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській області 

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 Про внесення 

змін до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 



році» 

Група інвентарних об’єктів у 

складі: водонапірна башня 

площею 13,2 кв. м, будівля 

артезіанської свердловини 

площею  

20,2 кв. м  

Львівська обл.,  

м. Золочів,  

вул. Львівська, 50 

Відкрите акціонерне 

товариство «Ремсервіс», 

 код за ЄДРПОУ 13837886 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Група інвентарних об’єктів у 

складі: будівля 

трансформаторної підстанції 

площею  

39,9 кв. м, будівля прохідної 

площею  

67,5 кв. м, енергокомунікації 

Львівська обл., 

Золочівський р -н,  

с. Підгородне,  

вул. Тернопільська, 6 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській області 

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 Про внесення 

змін до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Група інвентарних об’єктів у 

складі: під’їзна колія, 

огорожа  

Львівська обл., 

Золочівський р -н,  

с. Підгородне,  

вул. Тернопільська, 6 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській області 

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 Про внесення 

змін до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Група інвентарних об’єктів: 

радіостанція «Карат», 2 шт.  

 (інв. №№ 1151, 1152), 

електростанція  

(інв. № 2021), радіомір «Бета» 

(інв. № 2073) 

Львівська обл., 

Самбірський р-н,  

с. Новосілки-Гостинні, 

вул. Нова, 12 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Самбірське АТП-14608», 

код за ЄДРПОУ 03114879 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Група інвентарних об’єктів у 

складі: адміністративна 

будівля, А-1, площею 397,1 

кв. м; гараж, Б, площею  

46,0 кв.м 

Львівська обл., 

Сколавський р-н,  

с. Сколе, 

майдан Незалежності, 

15 

Головне управління 

статистики у Львівській 

області, 

код за ЄДРПОУ 02361400 

Державна служба 

статистики України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлові приміщення №№ 

384, 385, 386, 387, 388, 389 

загальною площею 144,3 кв. 

м 

м. Львів,  

вул. Генерала 

Чупринки, 71 

Державне підприємство 

Державний інститут 

проектування міст 

«Містопроект»,  

код за ЄДРПОУ 02497909 

Міністерство 

регіонального 

розвитку, будівництва 

та житлово-

комунального 

господарства України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Група інвентарних об’єктів у 

складі: асфальтні площадки  

(інв. № 102,114), вага 

автомобільна (інв. № 604), 

заглублений склад (інв.  

№ 015), контора-лабораторія  

(інв. № 013), мехмайстерня  

(інв. № 009), огорожа  

(інв. № 112), повітряна 

Львівська обл.,   

м. Дрогобич,  

вул. Стрийська, 258 

Державне підприємство 

«Стрийський комбінат 

хлібопродуктів № 1»,  

код за ЄДРПОУ 14293158 

Державне агентство 

резерву України  

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 Про внесення 

змін до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 



електросилова лінія  

(інв. № 200), пож. депо і баня 

(інв. № 010), пождепо  

(інв. № 014), прохідна  

(інв. № 012), робоча башня 

(інв. № 011), склад № 1  

(інв. № 001), склад № 2  

(інв. № 002), склад № 3  

(інв. № 003), склад № 4  

(інв. № 004), склад № 5  

(інв. № 005), склад № 6  

(інв. № 006), склад № 8  

(інв. № 007) 

Група інвентарних об’єктів у 

складі: будівля колишнього 

костелу з прибудованою 

венткамерою площею  

564,8 кв. м, огорожа 

Львівська обл., 

Жовківський р-н,  

смт. Магерів, 

вул. Л. Мартовича, 2 

Приватне підприємство 

«Газдиня», 

код за ЄДРПОУ 38853252 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській області 

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 Про внесення 

змін до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Група інвентарних об’єктів у 

складі: одноповерхова 

будівля учбового корпусу  

літ. «Ж-1» площею  

435,1 кв. м, одноповерхова 

будівля майстерні  

літ. «В-1» площею 227,3  

кв. м, навіс літ. «З-1» площею 

102,5 кв. м, навіс літ. «І-1» 

площею 169,3 кв. м   

м. Львів,  

вул. Личаківська, 27а  

Українське державне 

підприємство по 

обслуговуванню іноземних 

та вітчизняних 

автотранспортних засобів 

«Укрінтеравтосервіс», код за 

ЄДРПОУ 21536845 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 Про внесення 

змін до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Регіональне відділення по Миколаївській області  

Будівля «Берлін» 

Миколаївська обл.,  

м. Южноукраїнськ, 

Гідрокомплекс, 3 

ДП НАЕК «Енергоатом» по 

ВП «Южно-Українська 

АЕС»,  код за ЄДРПОУ 

24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Станція енергокомплекс  

Миколаївська обл.,  

м. Южноукраїнськ, 

Гідрокомплекс, 18 

ДП НАЕК «Енергоатом» по 

ВП «Южно-Українська 

АЕС», код за ЄДРПОУ 

24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівлі та споруди бази УМР  

Миколаївська обл.,  

м. Южноукраїнськ, 

Гідрокомплекс, 22 

ДП НАЕК «Енергоатом» по 

ВП «Южно-Українська 

АЕС»,  код за ЄДРПОУ 

24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 



База будівельної дільниці № 6 

Миколаївська обл.,  

м. Южноукраїнськ, 

Гідрокомплекс, 23 

ДП НАЕК «Енергоатом» по 

ВП «Южно-Українська 

АЕС», код за ЄДРПОУ 

24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Ковбасний цех фабрики -кухні 

Миколаївська обл.,  

м. Южноукраїнськ, 

Промисловий 

майданчик, 21а  

ДП НАЕК «Енергоатом» по 

ВП «Южно-Українська 

АЕС», код за ЄДРПОУ 

24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Асфальтово-бетонний завод  

Миколаївська обл.,  

м. Южноукраїнськ, 

Проммайданчик, 8 

ДП НАЕК «Енергоатом» по 

ВП «Южно-Українська 

АЕС», код за ЄДРПОУ 

24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Центральний розподільчий 

пункт будівельної бази  

Миколаївська обл.,  

м. Южноукраїнськ, 

Проммайданчик, 22 

ДП НАЕК «Енергоатом» по 

ВП «Южно-Українська 

АЕС», код за ЄДРПОУ 

24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Домобудівельний комбінат 

(розширення) 

Миколаївська обл.,  

м. Южноукраїнськ, 

Проммайданчик, 24 

ДП НАЕК «Енергоатом» по 

ВП «Южно-Українська 

АЕС», код за ЄДРПОУ 

24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Майстерня вентзаготовок  

Миколаївська обл.,  

м. Южноукраїнськ, 

Проммайданчик, 28 

ДП НАЕК «Енергоатом» по 

ВП «Южно-Українська 

АЕС», код за ЄДРПОУ 

24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Аргоно-киснева 

газофікаційна станція  

Миколаївська обл.,  

м. Южноукраїнськ, 

Проммайданчик, 29 

ДП НАЕК «Енергоатом» по 

ВП «Южно-Українська 

АЕС», код за ЄДРПОУ 

24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Склад балонів та карбіду 

кальцію  

Миколаївська обл.,  

м. Южноукраїнськ, 

Проммайданчик, 31 

ДП НАЕК «Енергоатом» по 

ВП «Южно-Українська 

АЕС», код за ЄДРПОУ 

24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Сховище зр ідженого пропан-

бутану 

Миколаївська обл.,  

м. Южноукраїнськ, 

Проммайданчик, 32 

ДП НАЕК «Енергоатом» по 

ВП «Южно-Українська 

АЕС», код за ЄДРПОУ 

24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 



Майстерня хімічного 

покриття з  

службово-побутовим 

корпусом 

Миколаївська обл.,  

м. Южноукраїнськ, 

Проммайданчик, 38 

ДП НАЕК «Енергоатом» по 

ВП «Южно-Українська 

АЕС», код за ЄДРПОУ 

24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Регіональне відділення Фонду по Одеській області  

Колишнє приміщення банку 

«Україна»  

Одеська обл., 

Лиманський р-н,  

смт Доброслав,  

вул. Центральна, 45 

Управління державної 

казначейської служби 

України у Лиманському 

районі Одеської області,  

код за ЄДРПОУ 37984056 

Державна 

казначейська служба 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівля контори-лабораторії 

Одеська обл.,  

м. Білгород-

Дністровський,  

вул. Кочубинського,  

52-Б 

ТДВ «ПМК-225», 

код за ЄДРПОУ 01039857 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Регіональне відділення Фонду по Полтавській області  

Нежитлове приміщення, 

загальною площею  

218,1 кв. м 

Полтавська обл.,  

м. Гребінка,  

вул. Євгена Гребінки, 72 

Головне управління 

статистики у Полтавській 

області, 

 код за ЄДРПОУ  02361892 

Державна служба 

статистики України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля,  

загальною площею  

236,1 кв. м 

Полтавська обл., 

Глобинський р-н,  

с. Кагамлик,  

вул. Шевченка, 17а  

СТОВ «Пронозівське» 

(ліквідовано) 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля,  

загальною площею  

102,8 кв. м 

Полтавська обл., 

Глобинський р-н,  

с. Опришки,  

вул. Миру, 50а  

ПГСП «Колос», 

 код за ЄДРПОУ  5423107 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля  

Полтавська обл., 

Козельщинський р-н,  

с. Лутовинівка,  

вул. Короленка, 74-В 

ТОВ «Агропромислове 

обєднання  «Цукровик 

Полтавщини», 

 код за ЄДРПОУ 30811110 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Прохідна  

Полтавська обл.,  

м. Полтава,  

вул. Буровиків, 6 

ВАТ «Будмашпол», 

 код за ЄДРПОУ 1267900 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Регіональне відділення Фонду по Рівненській області 

Будівля медпункту, 

загальною площею   

63,6 кв. м  

Рівненська область,  

м. Дубно,  

вул. Грушевського, 184 

ПрАТ «Дакор Вест»,  

код за ЄДРПОУ 03118357 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 



Будівля котельні загальною 

площею  

56,7 кв. м  

Рівненська область,  

м. Здолбунів,  

вул. Кутузова, 18 

ТзОВ «Пересувна 

механізована колона № 63»,                 

код за ЄДРПОУ 01273421 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівля сауни та їдальні 

загальною площею  

287,8 кв. м 

Рівненська область, 

Здолбунівський р -н,  

смт Мізоч,  

вул. Острозька, 1 

ТзОВ «Здолбунів 

Райагрохім» 

код за ЄДРПОУ 05490523 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівля прохідної загальною 

площею  

17,8  кв. м  

Рівненська область, 

Зарічненський р-н,  

с. Мутвиця,  

вул. Центральна, 5 

ВАТ «Зарічненський 

Агротехсервіс», 

код за ЄДРПОУ 00906670 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівля столової загальною 

площею  

472,5 кв. м 

Рівненська область, 

Радивилівський р -н,  

с. Пустоіванне,  

вул. Першотравнева, 28а  

ПАТ «Дубноцукор»,     

код за ЄДРПОУ 00372753 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлова будівля,  

склад-магазин, загальною 

площею  125,7 кв. м  

Рівненська область,  

м. Дубно,  

пров. Центральний, 9 

ПАТ «Дубноцукор», 

код за ЄДРПОУ 00372753 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Гараж загальною площею  

35,8 кв. м  

Рівненська область, 

Володимирецький р-н, 

смт Володимирець,  

вул. П. Орлика, 6а  

Головне управління 

статистики у Рівненській 

області, код за ЄДРПОУ  

02362061 

Державна служба 

статистики України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівля корівника для ВРХ на 

50 голів загальною площею  

1280,1 кв. м, що не увійшла 

до статутного капіталу  

 ВАТ «Рівненський завод 

високовольтної апаратури» 

Рівненська область, 

Острозький р-н,  

с. Слобідка,  

вул. Мала Слобідка, 60 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівля їдальні загальною 

площею 147,6 кв. м, що не 

увійшла до статутного 

капіталу  

КСП «Білашівське»  

Рівненська область,  

Здолбунівський р -н,  

с. Білашів,  

вул. І.Франка, 5 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

База дільниці № 10 у складі: 

виробничо-побутовий корпус 

А-2, загальною площею 369,1 

кв. м; склади Б-1, загальною 

площею 396,6 кв. м; 

виробничий майданчик № 1 

(змощення) загальною 

площею 570,0 кв. м; 

виробничий майданчик  

№ 2 (змощення) загальною 

Рівненська обл., 

Володимирецький р-н,  

с. Стара Рафалівка,  

вул. Приміська, 1  

ВП «Рівненська АЕС»  

ДП «НАЕК «Енергоатом», 

код за ЄДРПОУ 24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 Про внесення 

змін до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 



площею 1097,1 кв. м, огорожа 

(№ 1, № 4, № 5) – 78,0 м п.; 

ворота (№ 2) – 6,0 м п.; 

ворота  

(№ 3) – 6,0 м п. 

Приміщення по збору тари Г-

1 загальною площею 511,7 кв. 

м; вимощення бетонне, 

асфальтобетонне загальною 

площею  

1477,0 кв. м  

Рівненська обл.,  

м. Вараш,  

вул. Комунальна, 5 

ВП «Рівненська АЕС»  

ДП «НАЕК «Енергоатом», 

код за ЄДРПОУ 24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 Про внесення 

змін до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Картоплесховище у складі: 

Картоплесховище Д-1 

загальною площею 1092,5 кв. 

м; навіс д1 загальною 

площею  

71,0 кв. м; навіс д2 загальною 

площею 77,0 кв. м; підпірна 

стінка д3 35,0 кв. м; 

вимощення бетонне, 

асфальтобетонне 3958,0 кв. м; 

склад Е-1 загальною площею  

77,0 кв. м  

Рівненська обл.,  

м. Вараш,  

вул. Комунальна, 5 

ВП «Рівненська АЕС»  

ДП «НАЕК «Енергоатом», 

код за ЄДРПОУ 24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 Про внесення 

змін до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Площадка для зберігання 

тари (бетонне покриття) 

загальною площею 1996 кв. 

м, огорожа № 5 - 222,67 м п.; 

ворота № 6 – 5,0 м п.  

Рівненська обл.,  

м. Вараш,  

вул. Комунальна, 5 

ВП «Рівненська АЕС»  

ДП «НАЕК «Енергоатом», 

код за ЄДРПОУ 24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 Про внесення 

змін до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Регіональне відділення Фонду по Сумській області 

Гараж з оглядовою ямою 

загальною площею  

32,5 кв. м  

Сумська область,         

м. Шостка,  

вул. Горького, 14а  

Головне управління 

статистики у Сумській 

області,  код за ЄДРПОУ 

02362227 

Державна служба 

статистики України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Гараж загальною площею 

46,7 кв. м  

Сумська область,         

м. Конотоп,  

пл. Ярмаркова, 12 

Головне управління 

статистики у Сумській 

області, код за ЄДРПОУ 

02362227 

Державна служба 

статистики України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівля клубу бригади  

№ 2 

Сумська область, 

Охтирський район,      

с. Сосонка,  

вул. Садова, 1а  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Сумській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівля їдальні 

Сумська область, 

Охтирський район,      

с. Стара Іванівка,  

вул. Решітька, 4а  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Сумській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 



Промтоварний склад 

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122 

 

ТОВ «Магістраль»,       

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Магазин № 3 

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122 

 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів  малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Кочегарка  

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122 

 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Продовольчий склад 

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122 

 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Контора 

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122 

 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України, код за 

ЄДРПОУ 37472062 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Загальнотоварний склад 

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122 

 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Магазин № 12 

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Залізнична, 42,  

 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Магазин № 7 

Сумська область,  

м. Ромни, 

вул. Прокопенка, 107-а, 

 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Червоний куточок 

Сумська обл.,  

м. Ромни, 

вул. Горького, 122 

 

ТОВ «Магістраль»,        

код за ЄДРПОУ 31766001 

Міністерство 

інфраструктури 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Гараж площею 105,4 кв. м 
Сумська обл., м. Глухів, 

вул. Шевченка, 13 

Головне управління 

статистики у Сумській 

області,  

код за ЄДРПОУ 02362227 

Державна служба 

статистики України  

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 Про внесення 

змін до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Гараж 

Сумська обл.,  

м. Буринь, площа 

Першотравнева,  

буд. 28 «Б»  

Північно-східний офіс 

Держаудитслужби, код за 

ЄДРПОУ 40478572 

Державна аудиторська 

служба України  

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 Про внесення 

змін до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 



році» 

Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області  

Нежитлова будівля- 

адміністративний будинок, 

загальною площею 195,9 кв. 

м 

Тернопільська область, 

Козівський район,  

смт Козова,  

вул. Грушевського, 19 

Головне управління 

статистики у Тернопільській 

області, код за ЄДРПОУ 

02362374 

Державна служба 

статистики України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Регіональне відділення Фонду по Харківській області 

Комплекс нежитлових 

будівель та споруд 

Зачепилівської 

експлуатаційної дільниці (10 

одиниць) 

Харківська обл., 

Зачепилівський р-н,  

с. Кочетівка,  

вул. Будівельна, 1б  

Харківське м іжрайонне 

управління водного 

господарства,  

код за ЄДРПОУ 01033674 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Залізнична колія від станції 

Куряж  

Інв. № 163  

Реєстровий номер: 

05471230.1.АААЖБЖ415 

Харківська обл., 

Дергачівський р-н,  

с. Подвірки  

ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5»,  

код за ЄДРПОУ 05471230 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 Про внесення 

змін до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області 

Погріб літера «Б-1», 

загальною площею  

39,7 кв. м  

Хмельницька обл., 

Летичівський р-н,  

смт Летичів,  

вул. Автопарківська, 8 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Хмельницькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Погріб  літера «В-1», 

загальною площею  

39,1 кв. м. 

Хмельницька обл., 

Летичівський р-н,  

смт Летичів,  

вул. Автопарківська, 8 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Хмельницькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Погріб, загальною площею 

113,8 кв. м 

Хмельницька обл., 

Летичівський р-н,  

смт Летичів,  

вул. І.Франка, 33 

ВАТ «Летичівський 

агрегатний завод»,  

код за ЄДРПОУ 901683 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Хмельницькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Погріб, загальною площею 

35,4 кв. м  

Хмельницька обл., 

Старосинявський р-н, 

смт Стара Синява,  

вул. Ватутіна, 95 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Хмельницькій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Регіональне відділення Фонду по Черкаській області  

Будівля складу  (літ.А-1) 

загальною площею   

1129,5 кв. м;   прохідна (літ.Б-

1) загальною площею  33,5 

кв. м  

Черкаська обл,  

м. Золотоноша,  

вул. Миру, 22 

Управління цивільного 

захисту Черкаської обласної 

державної адм іністрації,                                   

код за ЄДРПОУ 23000072 

Черкаська обласна 

державна 

адміністрація  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Будівлі та споруди  у складі: 

склад (літ. А-1); склад (літ. А-

Черкаська обл,  

м. Городище,              

Управління цивільного 

захисту Черкаської обласної 

Черкаська обласна 

державна 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 



1-1); тех.приміщення (літ. Б);  

прохідна (літ. В); ворота 

дерев’яні № 1; паркан 

дерев’яний № 2; вимощення 

асф/бет, І 

вул. Чехова, 2а  державної адм іністрації,                                   

код за ЄДРПОУ 23000072 

адміністрація  приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області  

Будівлі та споруди пансіонату 

«Буковина» (реєстраційний 

номер 81411187321) 

Чернівецька обл., 

Глибоцький р-н,  

с. Валя Кузьмина, 

вул. Озерна, 13 

ДП «Управління справами 

Фонду державного майна 

України»,  

код за ЄДРПОУ 39950170 

Апарат Фонду Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області  

Нежитлова будівля  

Чернігівська обл., 

Прилуцький р-н, 

с. Рудівка, 

вул. Олега Кошового,  

13-А 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Чернігівській області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Регіональне відділення Фонду по м. Києву  

Нежитлова будівля 

колишньої котельні 

загальною площею  

706,8 кв. м 

м. Київ 

вул. Глибочицька, 44, 

літера Є  

ПрАТ «Зеніт-Сервіс», 

код за ЄДРПОУ 30438313 

Регіональне 

відділення Фонду  

по м. Києву  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Склад збереження матеріалів 

мобрезерву  загальною 

площею  

1159,9 кв. м  

(з обладнанням: 

кран-балка – 2 одиниці;  

консольно–поворотний кран 

– 1 одиниця; підвісні шляхи, 

електротельфер – 2 одиниці; 

стелаж – 1 одиниця; 

контейнер – 2 одиниці) 

 

 

Київ, 

вул. Електриків, 26, 

літера XXXII 

 

 

ПрАТ 

«Завод «Кузня на 

Рибальському», 

код за ЄДРПОУ 14312364 

 

 

Регіональне 

відділення Фонду по 

м. Києву  

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 

затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Госпблок загальною площею 

670,3 кв. м 

м. Київ,  

вул. Деснянська, 19А  

ДП «Виробниче об’єднання 

«Київприлад»,  

код за ЄДРПОУ 14309669 

 

Державне космічне 

агентство України  

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 Про внесення 

змін до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Адміністративна будівля  

(літ. А) загальною площею 

2142,3 кв. м  

м. Київ, вул. Генерала 

Тупікова, 17 

ДП «Виробниче об’єднання 

«Київприлад»,  

код за ЄДРПОУ 14309669 

 

Державне космічне 

агентство України  

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 Про внесення 

змін до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Окреме майно (корпус  

№ 1 – деревообробний, літ. А; 

корпус № 3 – складські 

 

 

м. Київ, вул. Якутська, 3 

 

 

ДП «Виробниче об’єднання 

 

 

Державне космічне 

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 Про внесення 

змін до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів малої 



приміщення, літ. В; корпус  

№ 2 – транспортний цех,  

літ. Б; склад газобалонів; 

зовнішні мережі 

водопроводу; зовнішні 

мережі каналізації; зовнішні 

мережі електропостачання; 

кабельні лінії; автодороги та 

майданчики; відкрита стоянка 

приватного транспорту; 

благоустрій території 

(вертикальне планування, 

озеленення, покриття  

108 кв. м); огородження 

залізобетонне; споруда 

легкого типу для зберігання 

відходів металобрухту    

«Київприлад»,  

код за ЄДРПОУ 14309669 

агентство України  приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

Нежитлові приміщення літ. 

"А" загальною площею 669,2 

кв. м (група приміщень № 12 

поверх І – площею 30,2 кв. м, 

група приміщень № 13 

поверх І – площею 43,1 кв. м, 

група приміщень  

№ 14 поверх І – площею 

266,6 кв. м, група приміщень 

№ 15 поверх ІІ – площею 

329,3 кв. м)  

м. Київ, вул. Гната 

Хоткевича 

(Червоногвардійська), 

38 

ДП «Національна 

енергетична компанія 

«Укренерго», код за 

ЄДРПОУ 00100227 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 Про внесення 

змін до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

«Про затвердження переліків об'єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації в 2019 

році» 

 
 
В. о. Голови Фонду                                                                                                                                                                               В. ТРУБАРОВ  


